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Видання присвячене відзначенню у 2021 році 35-річчя 
Чорнобильської катастрофи, яка перевернула весь світ.

Посібник складається з таких розділів: «Чорнобиль -  гіркий 
присмак пам’яті», «Чорнобиль: події, наслідки», «Чорнобиль у 
художній літературі», «Розробки уроків та сценарії», 
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Хай стане мир міцним у  стократ 
Хай над землею чисте небо буде. 
Чорнобиль -  попередження, набат, 
Його уроки людство не забуде.

М. Луків

Чорнобиль -  гіркий присмак пам’яті

Минуло 35 років з моменту аварії на ЧАЕС. Чорнобиль -  це 
мука і трагедія, це подвиг і пам’ять, це наш нестерпний біль.

Серед природних і техногенних катастроф, які сталися 
упродовж історії людства, Чорнобильська займає особливе місце. 
Трагічні наслідки її будуть відчувати ще не одне покоління.

Біда, як завжди підкралася непомітно. Ніхто й подумати навіть 
не міг, що тієї теплої весни, коли так рясно квітували сади, наш 
край огорне таке лихо. Та й і не лише наш край, а й увесь світ. 
Адже, можна сказати, від аварії на ЧАЕС пішов новий відлік часу.

Чорнобильська трагедія стала для нас уроком, за який заплачено 
дорогою ціною. Вона пройняла всі сфери життя -  від академічної 
науки до побуту людського життя. Вона торкнулася долі мільйонів 
людей. Україну оголошено зоною екологічного лиха.
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Справджене похмуре біблійне пророцтво про зірку «Полин» і 
води, які стануть гіркими, -  страшний урок всьому людству -  
змушує замислитися над мірою відповідальності кожного з нас.

Нехай тяжкі дзвони Чорнобиля відгукнуться в душах кожного з 
нас співчуттям і милосердям.

Сподіваємось, що наш посібник стане компасом у величезному 
розмаїтті літератури, присвяченій цій даті.
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